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Mimi tells Christina and Grant a mystery story about North Carolina's Lost
Colony, complete with two boisterous boys, kidnapped coins, a foggy graveyard,
a missing friend and a moonlight trip on an old sailing ship! LOOK what's inside
this mystery - people, places, history and more! PLACES - North Carolina:
Manteo's waterfront area ¥ The Graveyard, Manteo ¥ Kill Devil Hills ¥ Sharktooth
Sea ¥ Rodanthe ¥ Roanoke Sound ¥ Shallowbag Bay on Ice Plant Island ¥
Wingina, Chief of the Indians ¥ Ocracoke Island Wild Ponies and Island Inn ¥
Elizabeth II; Dimensions, Materials used, design. PEOPLE: Sir Walter Raleigh ¥
John White ¥ Eleanor Dare ¥ Virginia Dare ¥ Queen Elizabeth Blackbeard the
Pirate ¥ Mighty Midgetts of Chicamacomico ¥ The Werowance. HISTORY:
Legend of the Banks Pony ¥ Elizabeth II ¥ Difficulties in survival in the New
World: Food and Habitat. Like all of Carole Marsh Mysteries, this mystery
incorporates history, geography, culture and cliffhanger chapters that will keep
kids begging for more! This mystery includes SAT words, educational facts, fun
and humor, built-in book club and activities. Below is the Reading Levels Guide
for this book: Grade Levels: 3-6 Accelerated Reader Reading Level: 5.4
Accelerated Reader Points: 2 Accelerated Reader Quiz Number: 140441 Lexile
Measure: 890 Fountas & Pinnell Guided Reading Level: Q Developmental
Assessment Level: 40
Walter Dean Myers, preeminent author of teen fiction biography and verse,
refines the image of black characters that are frequently trivialized or vilified in
juvenile literature, advertising, television, and film. From his saga The Glory Field
to his novel The Young Landlords, Myers’s canon surveys the complex realm of
the teen years as colliding settings in home, school, and the street. This volume
introduces readers to both the writer and his work, with an emphasis on the
characters, dates, events, motifs, and themes from the books. Myers’s 101 A-toZ entries offer concise, analytical discussion on all topics and include generous
citations from primary and secondary sources. Each entry concludes with a
selected bibliography on such subjects as segregation, Malcolm X, urbanism,
writing, metafiction, drugs and alcohol, slavery, and the Vietnam War.
Appendices offer a timeline of historical events in Myers’s writings and forty
topics for group or individual projects, oral analysis, background material, and
theme development. A map of Harlem (where many of the stories are set),
genealogical diagrams for characters, and an author chronology contribute to a
comprehensive presentation.
Nog niet eerder gepubliceerde roman van de auteur van de New York Timesbestsellerreeks Het Rad des Tijds, Robert Jordan: Krijger van de Altaii. Krijger
van de Altaii is een losstaand verhaal van fantasylegende en Rad des Tijdsauteur Robert Jordan over een uitzonderlijk volk. De waterputten van de Vlaktes
drogen op, de geduchte [tandhoorns] groeien in aantallen, en er zijn slechte
voortekenen alom. Wulfgar, een leider van de Altaii-mensen, moet strijd leveren
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met tweeling-koninginnen, krijgsheren, profeten en magie, in de hoop zijn volk te
beschermen en een toekomst voor hun veilig te stellen. Elspeth, een bezoeker uit
een andere wereld, heeft de antwoorden, maar het is aan Wulfgar om eerst de
juiste vragen te stellen. Wat echter als de kennis die de Altaii kan redden ze ook
kan vernietigen? Krijger van de Altaii is voor nieuwe lezers een perfecte
kennismaking met Jordan, en een heerlijk terugkomen voor fans van Het Rad
des Tijds.
Long-Term Secrets to Short-Term TradingJohn Wiley & Sons
Wanneer de negentigjarige Vivian Daly de zolder van haar landhuis wil opruimen,
krijgt ze hulp van de zeventienjarige, tegendraadse Molly. De zolder blijkt vol te
liggen met aandenkens aan Vivians turbulente leven, van een oude kinderjas tot
brieven van haar grote liefde. Ze begint te vertellen over haar arme Ierse familie,
die per boot naar New York vertrok en daar omkwam bij een brand. Vivian bleef
als wees achter en werd kort daarop met de `kindertrein naar het Midden-Westen
gebracht, omdat daar een beter leven zou wachten. Niets was minder waar.
Ademloos luistert Molly naar haar verhaal en ze ontdekt dat haar leven en dat
van Vivian meer op elkaar lijken dan ze ooit had gedacht. Met De kindertrein
heeft Christina Baker Kline een krachtige roman geschreven over weerbaarheid,
nieuwe kansen en onverwachte vriendschap. `De kindertrein is een ontroerende
pageturner over twee vrouwen op zoek naar een thuis. Publishers Weekly
Tussen 1854 en 1929 reden er zogeheten `kindertreinen vanuit de steden aan de
oostkust naar het Midden-Westen, met duizenden wezen aan boord wiens lot
slechts bepaald werd door het toeval.
When you purchase the Library Bound mystery you will receive FREE online
eBook access! Carole Marsh Mystery Online eBooks are an easy, effective, and
immediate way to read your favorite Carole Marsh Mystery on the go! Each webhosted Online eBook is filled with the same exact pages as the book, plus
additional features like pages that "flip" with a fun sound as you read, a full
chapter directory, full-screen and thumbnail viewing capabilities, and more! ¥
Online eBooks allow readers to access their book anytime, from anywhere - by
using a computer, tablet, or other device with Internet access. ¥ They require NO
additional access or hosting fees ¥ When you purchase a library bound Carole
Marsh Mystery book, you get unlimited access to the Online eBook version for
FREE. ¥ You don't need to download Online eBooks¥ They are available to you
online 24/7! ¥ Online eBooksare available exclusively from Gallopade, and are
compatible with Macs, PC, iPad, and other devices with Internet access.
Christina, Grant, Mimi and Papa fly The Mystery Girl to the Twin Cities to attend
the freezing St. Paul Winter Carnival and quickly learn that the Winter Carnival
Medallion has been stolen. Christina and Grant team up with a pair of twins to
help solve the mystery of the missing medallion. The kids follow a series of clues
that will lead them in and out of the Twin Cities including visiting the Mall of
America, going on an ice-fishing adventure, and dog sledding through a park.
LOOK what's inside this mystery - people, places, history and more! Places in
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Minnesota: Saint Paul ¥ Minneapolis ¥ Rice Park ¥ Pioneer Press Building ¥
Winter Carnival Ice Palace ¥ Saint Paul Hotel ¥ Landmark Center ¥ Minnehaha
Falls ¥ Saint Anthony Falls ¥ Mall of America Educational Items: Earthquake in
Haiti ¥ Winter Carnival ¥ The Twin Cities - Minneapolis and St. Paul Mississippi
River ¥ Ice Fishing ¥ Dog sledding ¥ History of Nordic immigration to Minnesota ¥
Mars ¥ Minnesota's nickname ¥the Gopher State ¥ Minnehaha Falls ¥ Amazing
Mirror Maze ¥ Dakota Indians ¥ Wild animals of Minnesota: Starnose Mole,
Walleyes ¥ Skyway Systems of Saiint Paul and Minneapolis ¥ Atlanta Symphony
Orchestra ¥ Minnesota food - Lutafisk ¥ Klondike Kate and the Gold Rush of the
1800s Famous People: King Boreas legend and the Vulcan Krewe ¥ Peanuts
and Charles Schulz ¥ Henry Mower Rice ¥ Ma Barker's gang ¥ Alvin 'Creepy'
Karpis ¥ F. Scott Fitzgerald ¥ Francis Scott Key ¥ Laura Ingalls Wilder Like all of
Carole Marsh Mysteries, this mystery incorporates history, geography, culture
and cliffhanger chapters that will keep kids begging for more! This mystery
includes SAT words, educational facts, fun and humor, built-in book club and
activities. Below is the Reading Levels Guide for this book: Grade Levels: 3-6
Accelerated Reader Reading Level: 4.4 Accelerated Reader Points: 2
Accelerated Reader Quiz Number: 143638 Lexile Measure: 700 Fountas &
Pinnell Guided Reading Level: Q Developmental Assessment Level: 40
Drie kleine leugens is de nieuwe thriller van auteur Laura Marshall, die eerder
debuteerde met het goed ontvangen Vriendschapsverzoek. Drie kleine leugens is
de nieuwe thriller van auteur Laura Marshall, die eerder debuteerde met het goed
ontvangen Vriendschapsverzoek. 2005: de zeventienjarige Ellen valt hopeloos
voor de charmante nieuwkomer Sasha. Maar terwijl Ellen wordt verwelkomd in
Sasha’s familie heeft ze totaal geen besef van de duisternis die schuilgaat onder
hun vrolijke, bohemien levensstijl. Als tijdens een nieuwjaarsfeestje alles
compleet uit de hand loopt, resulterend in een rechtszaak (waarin Ellen de
kroongetuige is), is het idyllische familieleven daarna nooit meer hetzelfde. 2018:
Ellen en Sasha zijn nu dertig, ze wonen samen in een flat in Londen en zijn
hartsvriendinnen voor het leven. Wanneer Sasha echter verdwijnt, vreest Ellen
het ergste. Sasha is al eerder op deze manier verdwenen en de politie neemt het
daarom niet meer serieus, maar als er vervolgens geheimen uit het verleden van
Ellen en Sasha komen bovendrijven, lijkt het erop dat Ellen een goede reden
heeft om bang te zijn – niet alleen voor Sasha, maar ook voor zichzelf. Uitzoeken
wat er echt is gebeurd op die nieuwjaarsavond 12 jaar geleden brengt gevaar
met zich mee, maar het dwingt Ellen ook om haar verleden te confronteren. Want
hoe goed kent ze haar beste vriendin eigenlijk?
Legend speelt zich af in het Los Angeles van 2130, dat ondergelopen is na een overstroming.
De 15-jarige June, telg uit de elite van de Republiek, is een wonderkind. Ze is gehoorzaam en
loyaal en wordt dan ook klaargestoomd voor een van de belangrijkste functies in de militaire
rangorde van haar land. De eveneens 15-jarige Day, geboren in een sloppenwijk, is de meest
gezochte crimineel van de Republiek. Normaal gesproken zouden hun wegen zich nooit
kruisen, maar dat gebeurt wel als de broer van June, een belangrijke militair, wordt vermoord
en Day de hoofdverdachte is. De overheid opent de jacht op hem. Een ultiem kat-en-muisspel
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tussen June en Day gaat van start: zij wil haar broers dood wreken, terwijl hij probeert uit
handen van de overheid te blijven en intussen ook nog zijn familie wil redden van een
mysterieuze epidemie. Maar dan komt June erachter dat de overheid iets met haar broers
dood te maken heeft en er alles aan doet om dat verborgen te houden.
Norah kijkt terug op het bijzondere leven van haar moeder, de beroemde Ierse actrice
Katherine O'Dell. Als jong meisje ziet Norah vanuit de coulissen hoe haar moeder de grote ster
is in de theaters van Dublin en Londen. Katherines carrière bloedt later langzaam maar zeker
dood, en bereikt een dieptepunt wanneer ze een filmproducent aanvalt. Ze wordt vervolgens
opgenomen in een kliniek in Dublin. Norah besluit een boek over het leven van haar moeder te
schrijven en ontdekt gaandeweg de prijs die haar moeder voor haar roem betaalde, en de
weerslag daarvan op haar eigen leven. Actrice is een groots, maar ook triest portret van een
jonge vrouwelijke actrice die zowel bejubeld als uitgebuit wordt en daar de rest van haar leven
de sporen van zal meedragen.
Grant and Christina have a new friend named Sam. Her mom and dad own a school supply
store. One day Sam reads a book about the famous Amazon River and rainforest and soon
everyone is off with Mimi and Papa on the Mystery Girl airplane to a great adventure! Well, that
is, if you like sizable snakes, a terrifying tarantula, toe-nibbling fish, messy monkeys, witch
doctors, poison arrows, swinging from vines, getting lost, getting scared. Whew! An amazing
Amazon boy helps solve the mystery as he guides the kids through the maze of ancient ruins
at the famous city of Machu Picchu ("which sounds like a sneeze when you say it real fast!"
says Grant). Don't miss this mystery - it's wiiillldddd! This mystery incorporates history,
geography, culture and cliffhanger chapters that keep kids begging for more! This mystery
includes SAT words, educational facts, fun and humor, Built-In Book Club and activities. This
book includes a map, inline glossary definitions, and lots more! This Carole Marsh Mystery
also has an Accelerated Reader quiz, a Lexile Level, a Fountas & Pinnell guided reading level
and a Developmental Reading Assessment.Ê LOOK what's in this mystery - people, places,
history, and more! Places: Amazon River - Guarulhos International Airport - Amazon Rainforest
- Rainforest Hotel - Native Village - Ancient Machu Picchu, Peru (specifically the Jail) - Inca
Trail, Machu Picchub- Amazon River Basin in Columbia, Ecuador, Peru, Bolivia, Venezuela,
and Paraguay Educational Items: Rainforests including size, bugs, history, habitat,
conservation, - Cabana Rooms in Rainforest Hotel - Machu Piccu including its history,
buildings, construction and architecture - Howler Monkeys - Witch Doctors - Gemstones
including their natural state - Amazon Rainforest Wildlife - including, caimans, poison dart
frogs, Morpho butterflys, bugs, piranhas - Carnival (including the Samba) in Rio de Janeiro The Jungle including safe traveling techniques - Indigenous Foods of the Amazon including
Crab, Rice, Fish, and Coconut Ð Pygmies Below is the Reading Levels Guide for this book:
Grade Levels: 3-6 Accelerated Reader Reading Level: 4.6 Accelerated Reader Points: 3
Accelerated Reader Quiz Number: 118326 Lexile Measure: 700 Fountas & Pinnell Guided
Reading Level: Q Developmental Assessment Level: 40
Recreates the mythology of U.S. Marshal Bass Reeves, a black man born into slavery who
became the most successful lawman of the Wild West, bringing hundreds of fugitives to justice
with such courage and honor that he became a legend. An ALA Notable Book. Jr Lib Guild.
Reprint.
Kun je ware liefde vinden nadat je alles bent kwijtgeraakt? Kyle en Kimberly waren hun hele
schooltijd lang het perfecte stel. Maar wanneer Kimberly het uitmaakt op de avond van hun
eindexamenfeest, staat de wereld van Kyle op zijn kop. Wanneer hun auto crasht en hij wakker
wordt in het ziekenhuis, heeft hij hersenletsel... en is Kimberly overleden. En niemand in zijn
leven begrijpt hem meer. Maar dan is er Marley. Marley worstelt met haar eigen verlies, een
verlies waaraan ze zelf schuldig denkt te zijn. Wanneer hun paden zich kruisen, voelt Kyle zich
voor het eerst sinds lange tijd begrepen. Terwijl ze langzaam elkaars wonden helen, worden
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hun gevoelens voor elkaar steeds sterker. Toch bekruipt Kyle steeds het gevoel dat zijn leven
op het punt staat in elkaar te storten, net nu hij het weer begint op te bouwen. En hij krijgt
gelijk.
This open access book provides a broad context for the understanding of current problems of
science and of the different movements aiming to improve the societal impact of science and
research. The author offers insights with regard to ideas, old and new, about science, and their
historical origins in philosophy and sociology of science, which is of interest to a broad
readership. The book shows that scientifically grounded knowledge is required and helpful in
understanding intellectual and political positions in various discussions on the grand
challenges of our time and how science makes impact on society. The book reveals why
interventions that look good or even obvious, are often met with resistance and are hard to
realize in practice. Based on a thorough analysis, as well as personal experiences in aids
research, university administration and as a science observer, the author provides - while
being totally open regarding science's limitations- a realistic narrative about how research is
conducted, and how reliable ‘objective’ knowledge is produced. His idea of science, which
draws heavily on American pragmatism, fits in with the global Open Science movement. It is
argued that Open Science is a truly and historically unique movement in that it translates the
analysis of the problems of science into major institutional actions of system change in order to
improve academic culture and the impact of science, engaging all actors in the field of science
and academia.
Meeslepende en spannende historische roman voor de lezers van Santa Montefiore en Corina
Bomann. Londen, 1791. Nella Clavinger wacht in haar verborgen apotheek op een nieuwe
klant. Hoewel ze een gewaardeerd apotheker is, gebruikt ze haar kennis het liefst voor andere
doeleinden: ze maakt vergif voor vrouwen die aan een man willen ontsnappen. Als haar
nieuwe klant de pas twaalfjarige Eliza Fanning blijkt te zijn, ontvouwt er zich een onverwachte
vriendschap. Londen, heden. Historicus Caroline Parcewell viert haar trouwdag alleen,
treurend om haar overspelige man. Als ze een oud apothekersflesje in de Theems vindt, wordt
haar nieuwsgierigheid gewekt. Ze vermoedt dat het flesje een link heeft met de onopgeloste
apothekersmoorden die tweehonderd jaar geleden plaatsvonden. Maar als Caroline op
onderzoek uitgaat, heeft dat gevolgen voor het heden en het verleden... Over De verborgen
apotheek 'Met haar debuutroman De verborgen apotheek neemt Sarah Penner haar lezers
mee naar het Londen van 1791.' - De Telegraaf 'De verborgen apotheek is een echte
pageturner, waarmee je je echt even in Londen waant.' - ????? Chicklit
In `Ik ben Malala (voor jongeren) schrijft Malala Yousafzai het verhaal van haar strijd voor
onderwijs voor iedereen. In zeer korte tijd groeide ze uit tot een internationaal symbool van
vreedzaam protest en in 2014 werd ze winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede. Zij was nog
maar tien jaar oud toen de Taliban de macht overnam in de plaats waar zij woonde in
Pakistan. Vrouwen mochten niet meer naar de markt. Meisjes mochten niet meer naar school.
Maar Malala vocht voor haar recht op onderwijs. Op 9 oktober 2012 werd ze van dichtbij door
het hoofd geschoten toen ze met de schoolbus onderweg was naar huis. Ze overleefde de
aanslag. Vanuit haar nieuwe huis in Birmingham vervolgt ze haar campagne voor onderwijs
voor alle kinderen in elk land. Op haar zestiende verjaardag spreekt Malala in New York de
Verenigde Naties toe en pleit voor onderwijs voor alle kinderen. `Vrede in elk huis, op elke
straat, in elk dorp, in elk land daar droom ik van. Onderwijs voor alle jongens en meisjes op
aarde. Het is mijn recht op school te zitten en boeken te lezen, samen met
My Life As A Third Grade Vampire is a fun series for elementary-age readers. This engaging
story is from the perspective of the main character - a very likable, but slightly self-conscious,
third grader! This charming, humorous, non-scary story subtly shares important messages on
individuality, anti-bullying, and self-acceptance with candor, humor, and sensitivity. Full-cover
illustrations have quirky humor and personality that will delight young readers! Fun for any age!
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Doris, Zorba, and Orloff are vampire orphans, only it is not certain if they realize that? When
they transfer from Transylvania to their new school, the trio fit right in, much to the surprise of
their teacher Ms. Bogus, their principal Mr. Ernie, and the school nurse Miss Needle. While it's
clear they are "different" from other students, the vampire orphans soon prove that they're all
about helping, learning, and achieving great things! The story follows Doris, Zorba, and Orloff
in their day-to-day lives of being a third grade vampires, pressures they feel from being
different, and ultimately, how they learn to accept and even embrace their uniqueness. With all
the bullying that goes on today, it's hard for kids to come to the point of self-acceptance. The
purpose of this book is to shed light on individuality and being comfortable in your own skin
regardless of how different you might feel. Journey along to discover how the characters learn
to embrace their uniqueness and find self-acceptance. My Life As A Third Grade Vampire also
includes: a glossary of Vampire and other words. Vampire Legend, Lore, and More. Questions
for Discussion and Debate. Like all of Carole Marsh's Mysteries, this mystery incorporates
history, geography, culture and cliffhanger chapters that will keep kids begging for more! This
mystery includes SAT words, educational facts, fun and humor, built-in book club and
activities. Below is the Reading Levels Guide for this book: Grade Levels: 3-6 Accelerated
Reader Reading Level: 3.2 Accelerated Reader Points: 0.5 Accelerated Reader Quiz Number:
165487 Lexile Measure: 520 Fountas & Pinnell Guided Reading Level: K Developmental
Assessment Level: 20
'Wereldberoemd chef-kok, bestsellerauteur, tv-persoonlijkheid en provocateur; Anthony
Bourdain was het allemaal.'- Volkskrant Bourdains Keukenconfessies: een onvoorspelbaar,
schokkend en grappig boek over de zwarte kanten van het restaurantwezen. Wie regelmatig in
goede restaurants eet, heeft de neiging te denken dat die prachtige gerechten ontworpen zijn
door verfijnde mannen met goddelijke inspiratie. Niets is minder waar. De ingenieuze creaties
zijn hoogstwaarschijnlijk op uw bord getoverd door een stelletje gedegenereerde gekken,
geteisem, viespeuken en psychopaten, aldus Anthony Bourdain. Jarenlang werkte Bourdain
zelf als chef-kok in diverse New Yorkse restaurants, waaronder het befaamde Brasserie Les
Halles in Manhattan. In Keukenconfessies geeft hij een inkijkje in zijn ruige levensstijl van
seks, drugs en rock- ’n roll tussen de pannen en schetst hij een onthutsend beeld van de
donkere kanten van het restaurantwezen. Bourdain pleegde op 8 juni 2018 zelfmoord in
Frankrijk, waar hij was voor opnames voor zijn werkgever CNN. 'Neem een New Yorkse chefkok, voeg drugs, cognac en bloed toe en je hebt een kookklassieker.'- The Observer 'Een
prachtige, krachtige, informatieve en grappige gids over een fascinerende verborgen wereld.'Daily Telegraph Anthony Bourdain (New York, 1956 - Kaysersberg, 2018) werd
wereldberoemd met het boek Keukenconfessies en het televisieprogramma No Reservations,
in Nederland en Vlaanderen te zien op 24Kitchen. Hij schreef op brutale, nietsontziende maar
geestige toon en werd daarmee het prototype van de ruige maar gepassioneerde kok.
Avontuurlijk, ruw in de mond, maar uiterst precies als het op koken aankwam.
In het verzorgingshuis waar hij zit krijgt Carl Feldman bezoek van een jonge vrouw. Ze beweert
dat hij jaren geleden haar zusje heeft gekidnapt en vermoord en dat hij verantwoordelijk is voor
de dood van meerdere meisjes in Texas, zaken die nog altijd als cold cases te boek staan.
Maar Carl lijdt aan dementie. Hij zegt dat hij zich hier niets van herinnert. Is Carl Feldman een
seriemoordenaar of een gebroken oude man? Ziek of een ziekelijke leugenaar? In een
zenuwslopende race tegen de klok gaan de jonge vrouw en de oude man op zoek naar de
waarheid. Een reeks verontrustende foto’s voert hen langs de plekken waar de meisjes
destijds zijn vermoord...
Bri is zestien en wil een van de grootste rappers ter wereld worden. En ze heeft wat te
bewijzen, aangezien haar overleden vader een echte raplegende is. Maar dan wordt Bri's
moeder ontslagen en wordt overleven haar prioriteit. Bri uit al haar frustraties in haar raps. Het
is nu geen kwestie meer van willen: ze móét het maken!
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Niemand weet precies hoe Tooly Zylberberg eigenaar is geworden van het noodlijdende
boekwinkeltje World’s End in de heuvels van Wales. De Russische immigrant Humphrey leert
haar schaken, maar is dat zijn enige rol? Hoe zit het met Sarah, die uit het niets opduikt in
Tooly’s leven, en net zo snel weer verdwijnt? En wie is Venn, de obscure maar charismatische
man die iedereen een stapje voor lijkt te zijn? Met De opkomst en ondergang van
grootmachten schaart Tom Rachman zich tussen de allergrootste auteurs van dit moment en
zet hij een fenomenale literaire puzzeltocht neer die drie decennia en diverse continenten
omspant en langs alle excentrieke personages voert die ooit hebben bijgedragen aan de
opvoeding van Tooly Zylberberg.
Grant, Weng-Ho, and Seve go on a field trip to Warm Springs and the Little White House. They
learn about "FDR," polio, and a Creek Indian legend. At first they are sad to learn about a
disease kids once got, the Great Depression, and what an iron lung is. But soon they realize
that hope is not lost if you believe things can be better! The discovery of real Indian
arrowheads helps them solve the puzzle of what it means-and does not mean-to be
"handicapped." Like all of Carole Marsh's Mysteries, this mystery incorporates history,
geography, culture and cliffhanger chapters that will keep kids begging for more! This mystery
includes SAT words, educational facts, fun and humor, built-in book club and activities. Below
is the Reading Levels Guide for this book: Grade Levels: 1-3 Accelerated Reader Reading
Level: 3.6 Accelerated Reader Points: .5 Accelerated Reader Quiz Number: 111884 Lexile
Measure: 440 Fountas & Pinnell Guided Reading Level: L Developmental Assessment Level:
24

Warcross van Marie Lu Stel je voor: een virtual reality-game die de hele wereld
beheerst... Voor de miljoenen spelers die elke dag inloggen is Warcross niet
zomaar een virtual reality-game. Het is een hype, een lifestyle - en een
belangrijke bron van inkomsten voor spelers over de hele wereld. Dat geldt ook
voor hacker Emika, die als premiejager illegale gokkers opspoort. Als ze
dringend geld nodig heeft, neemt Emika een groot risico door de internationale
Warcross-kampioenschappen te hacken. Ongewild belandt ze midden in de
game en ineens is ze wereldberoemd. Emika is ervan overtuigd dat ze
gearresteerd zal worden, maar tot haar verbazing wordt ze benaderd door Hideo
Tanaka, de steenrijke bedenker van het spel. Hij wil haar inhuren om een hacker
te traceren die het hele Warcross-imperium dreigt plat te leggen. Halsoverkop
vertrekt Emika naar Tokyo, naar Hideo's wereld van roem en rijkdom. Maar al
snel raakt ze zelf verstrikt in een duister complot. Deze spannende scifi-thriller
waarin werkelijkheid en virtual reality door elkaar lopen laat je niet meer los. Stap
in de wereld van Warcross – een wereld die angstaanjagend dichtbij is.
Starr Carters beste vriend Khalil wordt doodgeschoten door een politieagent.
Khalil had geen wapen op zak maar was 'vermoedelijk' een drugsdealer.
Verslagen door emoties probeert Starr zichzelf te herpakken in een samenleving
vol ongelijkheid. De armoedige buurt waarin ze woont geeft een groot contrast
met de school waar ze elke dag naartoe gaat. Overleven in deze twee werelden
wordt steeds lastiger en de waarheid spreken krijgt een hoge prijs.
Honderdduizend jaar geleden leefde de Homo sapiens nog een tamelijk
onbekommerd bestaan in een uithoek van het Afrikaanse continent en deelde hij
de planeet met ten minste vijf andere menssoorten. Maar op een zeker moment
onderging het brein van deze mens een ingrijpende verandering: nu kon hij zich
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plots verbeelden dat het gras elders wel eens groener zou kunnen zijn, en dus
maakte hij zich op om de wereld te veroveren. In Sapiens neemt Yuval Noah
Harari ons mee op een fascinerende reis door de geschiedenis van de mensheid.
Wie zijn we? Waar komen we vandaan? En hoe zijn we zo geworden als we nu
zijn? In zijn aanstekelijke relaas laat Harari ons kennismaken met het meest
dominante wezen op aarde: de mens.
Hugely popular market guru updates his popular trading strategyfor a post-crisis
world From Larry Williams—one of the most popular and respectedtechnical
analysts of the past four decades—Long-TermSecrets to Short-Term Trading,
Second Edition provides theblueprint necessary for sound and profitable shortterm trading ina post-market meltdown economy. In this updated edition of
theevergreen trading book, Williams shares his years of experience asa highly
successful short-term trader, while highlighting theadvantages and
disadvantages of what can be a very fruitful yetpotentially dangerous endeavor.
Offers market wisdom on a wide range of topics, includingchaos, speculation,
volatility breakouts, and profit patterns Explains fundamentals such as how the
market moves, the threemost dominant cycles, when to exit a trade, and how to
hold on towinners Includes in-depth analysis of the most effective shorttermtrading strategies, as well as the author's winning technicalindicators Shortterm trading offers tremendous upside. At the same time,the practice is also
extremely risky. Minimize your risk andmaximize your opportunities for success
with Larry Williams'sLong-Term Secrets to Short-Term Trading, Second Edition.
It's a trip "Down Under" for Christina, 10, Grant, 7, and their mystery-writing
grandmother Mimi! Lots of surprises and mysterious activities unfold as the group
travels through the Outback, Queensland, and finally to the Great Barrier Reef.
During a glass-bottom boat ride, they discover more than coral and fish under the
water_scuba divers and flesh-tearing moray eel lurk beneath their boat! They
shudder at the eerie screech of the Tasmanian devil and brave the awesome
Australian Outback (and Aborigines!) at night. Watch and wonder as Grant ends
up in the Camel Cup camel race_ will he make it to the finish line? Don't miss a
moment of excitement in Christina and Grant's Australian adventure! This
mystery incorporates history, geography, culture and cliffhanger chapters that
keep kids begging for more! This mystery includes SAT words, educational facts,
fun and humor, Built-In Book Club and activities. This Carole Marsh Mystery also
has an Accelerated Reader quiz, a Lexile Level, a Fountas & Pinnell guided
reading level and a Developmental Reading Assessment. LOOK what's in this
mystery - people, places, history, and more! Places: Alice Springs - Uluru-Kata
Tjuta National Park - Uluru, or Ayers Rock - Kata Tjuta, or The Olgas - The Great
Barrier Reef, off the coast of Queensland - Sydney Opera House Woolloomooloo, Sydney, Australia - Sails in the Desert Hotel in the Yulara Resort
- Sydney Harbor Bridge Educational Items: Australian vocabulary - Legend of the
Loch Ness Monster - AustraliaÕs geography during the Jurassic Period - History
of the Australian Aboriginal people - History of Uluru (Ayers Rock) and Kata Tjuta
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(the Olgas) - The Great Barrier Reef; Definition of a reef; How the Great Barrier
Reef formed; Sea life in the Reef\Geography of the Reef - Equipment used in and
description of experience of scuba diving - Differences between America and
Australia (e.g. seasons are opposite) - AnimalsÕ use of camouflage - Aboriginal
music and instruments - Use of camels in the Outback - Quick facts about
Australia including its size, native plant life, geography, etc. - History of Sydney Australian animal life Below is the Reading Levels Guide for this book: Grade
Levels: 3-6 Accelerated Reader Reading Level: 5.0 Accelerated Reader Points: 2
Accelerated Reader Quiz Number: 111601 Lexile Measure: 740 Fountas &
Pinnell Guided Reading Level: Q Developmental Assessment Level: 40
Het vervolg op de internationale bestseller Warcross De Warcrosskampioenschappen kostten Emika Chen bijna haar leven. Nu ze de waarheid
achter Hideo’s nieuwe NeuroLink-algoritme kent, kan ze de enige persoon waar
ze altijd tegenop heeft gekeken en waarvan ze altijd heeft gedacht dat hij aan
haar kant stond, niet langer meer vertrouwen. Vastbesloten om een einde te
maken aan Hideo’s wrede plannen, werkt Emika samen met de Phoenix Riders.
Ze ontdekt ook dat Hideo niet haar enige probleem is: iemand heeft een prijs op
haar hoofd gezet, en Zero is haar enige kans om in leven te blijven. Maar al snel
blijkt dat Zero niet is wie hij lijkt, en zijn bescherming komt haar duur te staan.
Emika zit gevangen in een web van verraad en de toekomst van de vrije wil staat
op het spel. Hoe ver zal Emika gaan om de man van wie ze houdt neer te halen?
Over Warcross: 'Marie Lu's Warcross is anders dan alles wat ik ooit gelezen heb:
knap, slim en romantisch, maar ook vol kleur, actie en snelheid. Ik vloog door dit
boek heen, het is gewoon fantastisch!' Sabaa Tahir, auteur van Vuur en as 'Een
sterke en originele YA-fantasyroman. Warcross is een perfecte balans tussen
een goede worldbuilding, een sterk hoofdpersonage, spanning, romantiek en
heel veel vaart.' Hebban.nl
"History of the American society of mechanical engineers. Preliminary report of
the committee on Society history," issued from time to time, beginning with v. 30,
Feb. 1908.
My, oh Maya! Mimi, Papa, Christina, and Grant really get in over "skulls" in this Mexican hat
dance of a mystery set in the Yucatan Peninsula. When they go to explore ancient Maya ruins,
number clues seem to abound! But what is someone trying to lead them to Éor away from?
SnakesÉhuman heartsÉa wall of skullsÉand a human sacrifice? How creepy can you get, the
kids wonder. But in searching for clues, they encounter the wonder that is Mexico and find
themselves laughing at things they never thought could be funny all along the way! Like all of
Carole Marsh's Mysteries, this mystery will also incorporate history, geography, culture and
cliffhanger chapters that will keep kids begging for more! This mystery will include SAT words,
educational facts, fun and humor, built-in book club and activities. Below is the Reading Levels
Guide for this book: Grade Levels: 3-6 Accelerated Reader Reading Level: 4.3 Accelerated
Reader Points: 2 Accelerated Reader Quiz Number: 165490 Lexile Measure: 620 Fountas &
Pinnell Guided Reading Level: Q Developmental Assessment Level: 40
Mimi, Papa, Christina and Grant may have bitten off more than can chew when they decide to
Canada - from one end to the other! Mysterious totem-pole clues lead them across the
massive, magnificent country via a long black limo, a swank private jet, the mysterious Ocean
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train, and even by dogsled! Along the way, the kids meet two new Inuit friends to guide
themÊ(and giggle with!)Êas they get wet at Horseshoe FallsÉ touch the sky at CN
TowerÉmeet a mysterious MountieÉ and get into mischief at the Calgary Stampede!
Overshadowing it all are those mysteriously beautiful lights in the sky. ÒIs the sky on fire?Ó
Grant wants to know. Hang on to your hat and jump on board for a mystery through Canada the second-largest country in the World! Like all of Carole Marsh's Mysteries, this mystery will
also incorporate history, geography, culture and cliffhanger chapters that will keep kids
begging for more! This mystery will include SAT words, educational facts, fun and humor, builtin book club and activities. Below is the Reading Levels Guide for this book: Grade Levels: 3-6
Accelerated Reader Reading Level: 4.4 Accelerated Reader Points: 2 Accelerated Reader
Quiz Number: 167204 Lexile Measure: 670 Fountas & Pinnell Guided Reading Level: Q
Developmental Assessment Level: 40
The author takes as his canvas the Vietnam War, as seen through a single mission that
occurred on May 2, 1968. A twelve-man Special Forces team had been covertly inserted into a
small clearing in the jungle of neutral Cambodia--where U.S. forces were forbidden to operate.
The team did not know they had infiltrated a section of jungle that concealed a major enemy
base.
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